
ومن فوائدها : أنه مهما عظم سلطان المكذبين للرسل فففإنهم أذل ء  
 (( توفرعون ذتو التوتاد )) .بالنسبة لسلطان الله عز وجل لقوله :

والمرسففل (( ثمممود )) ومن فوائد الةية : إثبات رسالة صففالح لقففوله :
إلى ثمود أخوهم صالح ، طيب .

(( توقوم لوط )) .ومن فوائدها : إثبات رسالة لوط لقوله : 
اا : إثبات رسففالة شففعيب ةةو من فوائدها أةيض ككمم يي كل بب ا كحا يصمم كأ كب  ذذ كك  )) 

كن )) بقو ذت كت كأال  بب  يي كع بش يم  به كل كل  كقا يذ  ةإ كن *  ةلي كس ير بم يل .ا
 (( إنومن فوائدها : أن جميع هؤل ء الزحزاب كففذبوا الرسففل لقففوله : 

كل إال كذب الرسل )) .
ومن فوائففدها : العتبففار بففاللغلب وأن الكففل قففد ةيطلففق عليففه أي علففى

 (( تومما آممناللغلب لن قوم نوح لم ةيكذبوا كلهم قففال اللففه تعففالى :
كنمماوكذلك عاد قال الله تعففالى :معه إال قليل ))  بر يم كأ كء  كجمما ذما  كل كتو  )) 

ذنا )) ةم ةة  كم يح كر ةب به  كع كم كن  ةذي ذل كتوا ددا  بهو كنا  يي ذج  وكذلك لوط آمففن معففه مففنكن
كنآمن من أهله كمففا قففال تعففالى : ةممم كهمما  ةفي كن  ككمما ين  كممم كنا  يج كر يخ كأ كف  )) 

كن )) ةني ةم يؤ بم يل  كذلك فرعون, توافقون ؟ ل هؤل ء قومه أما فرعون فهوا
اا آمن معه اا ل ةينفعه ، طيب, ثمود أةيض ما آمن إل زحين أدركه الغرق إةيمان

 أي مففن هففؤل ء : (( إن كمل ))من آمن وعلى هذا فالله عز وجل قال
باعتبار إةيش ؟ اللغلب .(( كذب الرسل )) 

و من فوائد الةية : أن من كذب رسول من الرسل فهففو مكففذب لجميففع
و قففد ذكرنففا فففي (( إن كمل إال كممذب الرسممل )) الرسففل لقففوله :

تفسيره أنها محتملة أن تكون عائدة لكل فرد باعتبار الجمففع أو باعتبففار
الفراد ةيعني هل من توزةيففع الجمففل أو مففن توزةيففع الفففراد ؟ وذكرنففا أن
الراجح أنها من بففاب توزةيففع الجمففل علففى الفففراد وذكرنففا الففدليل علففى

ذلك ، طيب .
ومن فوائد الةية الكرةيمففة : أن تكففذةيب الرسففل سففبب للعقوبففة لقففوله :

والفففا ء هنففا إةيففش ؟ للسففببية(( إن كل إال كذب الرسممل فحممق )) 
اا عاطفة تدل على الففترتيب والتعقيففب ففيهففا سففببية وتعقيففب وهي أةيض

وأن العقاب زحل بهم وهم ما زالوا على تكذةيبهم .
ةيؤخذ منها فائففدة وهففو شففدة هففذه(( فحق عقاب )) ثم قال تعالى : 

العقوبة لن الله أضافها على نفسه وقد قال سبحانه وتعالى عن نفسه
بم )):  ةحيمم كر بر  بفممو كغ كه  ذلمم ذن ال كأ كتو ةب  كقمما ةع يل بد ا ةدي كش كه  ذل ذن ال كأ بموا  كل يع (( ا

نعم .



 (( توما ينظر هؤالء إال صيحة تواحدة ما لها منثم قال تعالى : 
في هذا أشد التهدةيد للمكذبين لرسول الله صففلى اللففه عليففهفواق )) 

وسلم, ولزم ذلك إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم, ووجهه أن اللففه
توعد المكذبين له ولول أن رسالته لكان الوعيد عليه هو كما قال تعالى

ةن *:  ةمي كي يل ةبمما به  ينمم ةم كنا  يذ كخمم ككل ةل *  ةتوي كقا كل كض ا يع كب كنا  يي كل كع كل  ذو كق كت يو  كل كتو  ))
كن )) ةزي ةج كحما به  ينم كع ةد  كحم كأ ين  ةم يم  بك ين ةم كما  كن * ف ةتي كو يل به ا ين ةم كنا  يع كط كق كل ذم  بث

 الةيات, بهذه الشدة بهذا السلوب الشففدةيد للرسففولالله أكبر شفت
ةن )) عليففه الصففلة والسففلم  ةمي كي يل ةبمما به  ينمم ةم كنا  يذ كخمم ككل ذمبففالقوة((  بثمم  )) 

كن ))  ةتي كو يل به ا ين ةم كنا  يع كط كق عففرق (( الوتين )) زحتى ل ةيبقففى بففه زحيففاةكل
اا ةدمتصل بالقلب لو قطع مات النسففان فففور كحمم كأ ين  ةممم يم  بكمم ين ةم كما   (( ف

كن )).  ةزي ةج كحا به  ين هذا وهو الرسول صلى الله عليففه وسففلم لففو تقففولكع
على الله كلمة وازحدة لخذه بالله باليمين فكيف بالففذةين ةيتقولففون علففى
الله كلمات ول ةيبالون أن ةيقولوا : قففال اللففه وهففو لففم ةيقففل ولهففذا كففان
المام أزحمد رزحمه الله من ورعه ل ةيمكن أن ةيقففول : هففذا زحففرام إل إذا
كان نص على تحرةيمفه وإل تجفده ةيقفول : أكففره هففذا أو ل ةيعجبنفي أو ل
اا ةيفعل أو تركه أزحب إلي أو ما أشبه ذلك. ولكن ما شا ء الله كففان إمامفف
صار الناس ةيتفداولون هففذه الكلمفات وةيحللونهفا هفل إذا قفال : ةيعجبنفي
ةيعني التحرةيم أو ةيعني الكراهة ؟ ثم بدأ الناس ةيتلقون كلمففه كففأنه كلم
رسول ةيحللونه لنه رزحمه الله خاف الله واتقى الله فجعل الله لكلماته
اا بخلف الن ليقولون ما شا ء الله : السففلم ةيحففرم كففذا وكففذا فففإذا نور

وهففذا ةيقفول زحففرم ، رأةيت السفلم ةيحلففل ةيمكفن ةيوجففده بعففض الزحيفان
وازحد معرض للخطأ باسم السلم أنت لو قلت : أرى أنه السلم ةيتكلم

زحرام ، قلنا : هذا رأةيك وممكن تخطئ وتصيب أمففا أن تقففول : السففلم
وقال السلم وفعففل السففلم نعففم هففذه خطيففرة ةيففا جماعففة لن أعففدا ء
المسلمين ةيتآخففذوا مثففل هففذا وةيقولففون : هففذا السففلم وكففانت تخففالف
اا فففي السففلم والسففلم بريف ء منففه. لكففن السلم, أخذوا من هذا قفدزح
اا فففوق اا عاليفف بعففض النففاس سففبحان اللففه العظيففم ةيجعففل لنفسففه منصففب
اا نعود إلى هذا نقول : في هذا إثبففات إةيففش ؟ رسففالة مستواه. طيب, إذ
النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه أن الله توعد المكذبين له ولو كانت
لغير رسول لكان الوعيفد علفى مفن إةيفش ؟ عليفه هفو, والفدليل قفوله :

ةن )) . ةمي كي يل ةبا به  ين ةم كنا  يذ كخ ككل ةل *  ةتوي كقا كل كض ا يع كب كنا  يي كل كع كل  ذو كق كت يو  كل كتو  ))
ومن فوائد هذه الةية : تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنففه إذا



قيل له : سنهلك أعدائك سوف ةيتسلى ، نعم .
ومن فوائد الةية الكرةيمة : أن العففذاب إذا أخففذهم فففإنه لففن ةيرجففع ولففن

كناةيتأخر, أي لن ةيرجع ولن ةيتأخر, قال الله تعالى :  كسمم يأ كب يتوا  كأ كر ذما  كل كف  ))
بك كيمم يم  كلمم كف كن *  ةكي ةر يش بم ةه  ةب ذنا  بك كما  ةب كنا  ير كف كك كتو به  كد يح كتو ةه  ذل ةبال ذنا  كم بلوا آ كقا

كنا )) كسمم يأ كب يتوا  كأ كر ذممما  كل يم  به بن كما ةإي يم  به بع كف ين ]. طيففب, ثففم قففال85[لغففافر:كي
ةب ))تعالى :  كسا ةح يل ةم ا يو كي كل  يب كق كنا  ذط ةق كنا  كل يل  جج كع كنا  ذب كر بلوا  كقا كتو  هففذا(( 

أخذنا هذا ، وقفنا عليه .
ةب )) طيب    كسا ةح يل ةم ا يو كي كل  يب كق كنا  ذط ةق كنا  كل يل  جج كع كنا  ذب كر بلوا  كقا كتو لما(( 

كفان الرسفول صففلى اللفه عليففه وسفلم ةيتوعففدهم بعفذاب ةيفوم القيامفة
كنمما )) سخروا من هذا ذط ةق كنا  كل يل  جج كع كنا  ذب كر بلوا  كقا كتو ةيعنففي عجففل لنففا (( 

ا ء برسول اللففه صففلى اللففه عليففه نصيبنا من العذاب, ةيقولون هذا استهزا
ا ء . : "وسلم وسخرةية به, قال  قالوا ذلك استهزا

". (( اصبر على ما يقولون ))فقال الله تعالى :  
ةيرةيففدون بففذلك مضففاةيقة : (( ربنا عجل لنا قطنا )) هم في قولهم 

اا وربمفا اا وفكرةيف الرسول صلى الله عليه وسلم زحتى ةيضجر وةيتعب نفسي
اا. ول شك أن هذا ةيؤذي الداعية ، أنت لو دعففوت إلففى اللففه وقففام جسمي
وازحد وقال : هذا الذي تتوعدنا به ةيالله هففاته عجففل لنففا, تضففيق بهففذا ول
ل ؟ ل شك أنك تضيق. فالرسول صلى الله عليففه وسففلم بشففر لففول أن

ما صبر, لكن الرب (( اصبر )) (( اصبر )) الله تعالى ةيصبره بالةيات
اا بففالمر اا ، ةيصففبره شففرع اا وةيعينه علففى ذلففك قففدر عز وجل ةيصبره شرع

اا فقد صبر النبي صلى(( اصبر )) (( اصبر )) تويعينه  على ذلك قدر
اا ل ةيصففبره أزحففد بلممواالله عليففه وسففلم صففبر يتو بأ كر  كب كصمم كما  كك ير  ةب يص كفا  )) 
يل )) ةج يع كت يس كت كتوال  ةل  بس رر كن ال ةم ةم  يز كع يل ] والعجيب أن مففن35[الزحقاف:ا

صبره أنه صبر زحين المقففدرة عليهففم صففبر ، صففبر علففى العففذاب الففذي
ةيكون بيده وعلى العذاب الذي ةيكون من عند الله ، صففبر علففى العففذاب
اا تحتهففا الذي ةيكون بيده زحين فتح مكة و وقف على باب الكعبة وقرةيشفف

قفففالوا : ( يا معشر قريش ما ترتون أني فاعل بكم ؟ ) وةيقول :
اا أخ كرةيم وابن أخ كرةيم ، قال : في ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ), خير

هذا الحال ةيستطيع أن ةيبطش بهم ول ل ؟ ةيستطيع كلهم أذلة بين ةيففدةيه
 ( منبففل قففال قبففل ذلففك : ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ). لكن قال :

دخل داره فهو آمن ، تومن دخممل المسممجد فهممو آمممن ، تومممن
زعيمهم كل هذا من بففاب العفففودخل دار أبي سفيان فهو آمن ) 



والتسامح مع المقدرة .
أما عفوه وتسامحه مع المقدرة بأمر ةيوقعه الله سففبحانه وتعففالى فيهففم
فإنه لما رجع من الطائف بعدما فعل به أهل الطائف مففا فعلففوا أرسففل

 إن اللففه ةيقرئففك السففلم : "الله إليه جبرةيل ومعففه ملففك الجبففال وقففال
 إن شففئت "فقال له ملك الجبال :" وهذا ملك الجبال ةيفعل ما تأمر به 

ه عليفه" أن أطبق الخشفبين عليهفم فعلفت  لى الل ولكفن الرسفول ص
 ( أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلبهموسلم أبى قال :

اللهم صل وسفلم عليفه ، انظفر إلفىمن يعبد الله توال يشرك به ). 
العفو وإلى النظر البعيد فأخرج الله ولله الحمد من أصففلب هففؤل ء مففن
عبد الله ولم ةيشففرك بففه وكففانوا أئمففة ةيهففدون بففأمر اللففه. فففالنبي عليففه
الصلة والسلم ةيجد المضاةيقات العظيمة من قرةيش لكنه ةيصبر ، ةيصبر

مففن (( اصبر على ما يقولممون )) على كل أذى ولهذا قال الله له :
أقول الستهزا ء والسخرةية والكففذب قففالوا : إنففه سففازحر مجنففون كففذاب
اا كاهن ولكنه ةيصبر. صبر على ما ةيقولون وصففبر علففى مففا ةيفعلففون أةيضفف
اا تحففت ماذا فعلوا به ؟ أعظم شي ء علمت به أنه كان ذات ةيففوم سففاجد
ن ربفه سفاجد ون م الكعبة في آمن مكان وأعظمه زحرمة وأقرب ما ةيك
لله وكان زحوله مل من قرةيش, فقالوا : من ةينتدب لنا ةيأتي بسففل جففذور
بني فلن ةيضعه على محمد وهو سففاجد فانتففدب أشففقاهم وذهففب وأتففى
بسل الجذور ووضعه على ظهره, دم وروث وقذر ونجاسة علففى ظهففره
وهو ساجد ولكنه لم ةيقم من السجود زحففتى جففا ءت ابنتففه فاطمففة وهففي
صغيرة فأزازحته عنه فقام صفلى اللفه عليفه وسفلم. هفذا ل ةيسفتطيع أن
ةيتصور فدازحة الذى والعياذ بالله ثم لما فرغ من الصلة دعا الله عليهففم
زوة بفدر فأجاب الله دعوته وعذبهم بيده وسحبوا في قليب بفدر ففي لغ
اا ممتنة خبيثة, وطرزحوا في أزحففد البففار هنالففك ، اللهففم انصففر الحففق جثث

أةينما كان ةيارب العالمين ، هذا آخر .
كنمماأعوذ بالله من الشيطان الرجيم : الطالب كل يل  ججمم كع كنا  ذب كر بلوا  كقا كتو  )) 

كنا كد يب كع ير  بك يذ كتوا كن  بلو بقو كي كما  كلى  كع ير  ةب يص ةب * ا كسا ةح يل ةم ا يو كي كل  يب كق كنا  ذط ةق
كن يح جب كسمم بي به  كعمم كم كل  كبمما ةج يل كنا ا ير ذخ كسمم ذنمما  ةإ بب *  ذتوا كأ به  ذنمم ةإ ةد  ييمم كل كذا ا كد  بتو كدا
كنا يد كد كش كتو بب *  ذتوا كأ به  كل لل  بك دة  كر بشو يح كم كر  يي ذط كتوال كراق *  يش ةل كتوا جي  ةش كع يل ةبا
ةم يص كخ يل بأ ا كب كن كك  كتا كأ يل  كه كتو ةب *  كطا ةخ يل كل ا يص كف كتو كة  كم يك ةح يل به ا كنا يي كت كتوآ به  كك يل بم
بلوا كقمما يم  به ين ةم كع  ةز كف كف كد  بتو كدا كلى  كع بلوا  كخ كد يذ  ةإ كب *  كرا يح ةم يل برتوا ا ذو كس كت يذ  ةإ
جق كح يل ةبمما كنمما  كن يي كب يم  بك يح كفمما ةض  يعمم كب كلى  كع كنا  بض يع كب كغى  كب ةن  كما يص كخ يف  كخ كت ال 



بع يس ةت به  كل ةخي  كأ كذا  كه ذن  ةإ ةط *  كرا جص ةء ال كوا كس كلى  ةإ كنا  ةد يه كتوا يط  ةط يش بت كتوال 
ةفممي ةني  ذز كع كتو كها  ةني يل ةف يك كأ كل  كقا كف بة  كد ةح كتوا بة  كج يع كن كي  ةل كتو دة  كج يع كن كن  بعو يس ةت كتو

ةب )) . كطا ةخ يل ا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، أظن أننا لم نكمل الفوائد  : الشيخ

 : .....الطالب
الفوائد كملناها . : الشيخ

يرأعوذ بالله من الشيطان الرجيففم قففال اللففه تبففارك وتعففالى :  ةب يص (( ا
كن ))  بلممو بقو كي كممما  كلممى  كممماالخطففاب فففي قففوله :كع كلممى  كع ير  ةب يصمم  (( ا

كن ))  بلو بقو لرسول الله صلى الله عليففه وسففلم, أمففره اللففه أن ةيصففبركي
على ما ةيقول له أعدا ءه مما ةيتعلق بجففانب الففرب عففز وجففل مففن إنكففار
توزحيده ومما ةيتعلق بالرسول صلى اللففه عليففه وسففلم مففن وصفففه بففأنه
كذاب وسازحر ومجنون ومما ةيتعلق بأصحابه. كل ما ةيقولون ممففا ةيسففو ء
الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن ةيصففبر عليففه وكففذلك
اا ةيصبر على ما ةيفعلون لن أذةية المشركين للرسول صلى الله عليه أةيض
اا. والصبر زحبس النفس عما ل اا وإفراد وسلم كانت بالقول وبالفعل جمع
ةيجوز في مقابلة البلية والمصيبة وقد قسم العلمففا ء رزحمففه اللففه الصففبر
إلى ثلثة أقسففام فقففالوا : صففبر علففى أقففدار اللففه المؤلمفة وصففبر عففن
محارم الله وصبر على طاعة الله وهذا الخيففر هففو أعلففى أنففواع الصففبر
لن الصبر الول صبر قهففري ، الصففبر علففى المصففائب صففبر قهففري لن
المصائب لم تقع باختيارك وإنما هي بغير إرادتففك فففأنت أمامهففا إمففا أن
تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم ، وصففبر عففن محففارم اللففه
اا دون الصبر على أوامر الله وذلك أن الصبر على محارم الله ليفس أةيض
فيه إل كف النفس فقط والكف أسففهل مففن الفعففل ، أمففا الصففبر علففى
اا على كف النفس وعلى فعلهففا ، علففى الطاعة فهو أعلها لن فيه صبر
كف النفس ةيكفها على ترك هذا المأمور به ، وعلى الفعل ةيرلغمها على
أن تفعل, لهذا قال أهل العلم : إن الصبر على أوامففر اللففه أفضففل مففن
الصبر عن نواهي الله ، والصبر عن نواهي الله أفضل من الصففبر علففى
اا وأفضففل أقدار الله المؤلمة ، ومن ثم لو سألنا سائل أةيهما أعلى مقامفف
صففبر ةيوسففف علففى الحبففس أو صففبره عففن فعففل الفازحشففة فففي امففرأة

العزةيز ؟ الثاني صبره على الفازحشة أعظم وأعلى مرتبة .
مففا ةيقولففون فيمففن ؟ فففي اللففه (( اصبر على ما يقولون )), قال :

ال لن الكلم هنا كل السورة من كيف في الرسول ةيا خالد ؟ في الله أو



أولها إلى هذا في إنكار ألوهية الله أو توزحيد ألوهية الله ، ما ةيكفون ففي
ألوهية الله وفي الرسول وفيما جا ء به وفي أصحابه .

أذكر ةيحتمففل أن(( اصبر على ما يقولون تواذكر عبدنا داتود ))  
ةيكففون مففن الففذكر أي الخبففار عففن زحففاله أي أذكففر للنففاس قصففة داود.
وةيحتمففل أن اذكففر بمعنففى تففذكر ، تففذكر داود. وإذا كففان اللفففظ ةيحتمففل
اا لنه كلما معنيين ل ةيتنافيان فالقاعدة التفسيرةية أن ةيحمل عليهما جميع

(( اذكر عبممدنا داتود ))كان دللة الةية أشمل وأعم كان أولى. طيب 
وصف الله داود بالعبودةية وهذه أخفص أنفواع العبودةيفة لن(( عبدنا )) 

العبودةية إمففا عامففة وإمففا خاصففة وإمففا خاصففة الخاصففة فوصففف الرسففل
بالعبودةية وصف خاصة الخاصففة و وصففف المففؤمنين بالعبودةيففة خاصففة و

رلوصف عموم الناس بالعبودةية عامة وعليففه فقففوله تعففالى : بكمم ين  ةإ  )) 
ددا )) يبمم كع ةن  كممم يح ذر ةتممي ال ذال آ ةإ ةض  ير ل

ك كتوا ةت  كوا كم ذسمم ةفممي ال ين   عامففةكممم
دنمما ))وقوله :  يو كه ةض  ير ل

ك كلممى ا كع كن  بشو يم كي كن  ةذي ذل ةن ا كم يح ذر بد ال كبا ةع كتو  ))
كد )) خاصة, وقوله :  بتو كدا كنا  كد يب كع ير  بك يذ كتوا هذه خاصة الخاصة . طيففب,(( 

هو من أنبيففا ء بنففي إسففرائيل وهففو قبففل موسففى أو (( داتود )) وقوله :
ينبعده ؟ بعده, الدليل ةممم كل  ةئي كرا يسمم ةإ ةنممي  كب ين  ةم ةكل  كم يل كلى ا ةإ كر  كت يم  كل كأ  )) 

دكمما )) ةل كم كنمما  كل يث  كعمم يب بم ا بهمم كل يي  ةبمم كن ةل بلوا  كقا يذ  ةإ كسى  بمو ةد  يع  وفففي أثنففا ءكب
كت ))القصة قال :  بلو كجا بد  بتو كدا كل  كت كق كتو اا فهو من بني إسرائيل مففن((   إذ

نسأل أصحاب الجرومية لمففاذا(( داتود ذا اليد )) بعد موسى. قال : 
؟ أنت . (( ذتو اليدي )) ولم ةيقل : (( ذا اليدي )) قال :

بدل . : الطالب
أو صفة . : الشيخ

أو صفة عبدنا و الصفة تتبع الموصوف . : الطالب
موصوف فإذا كففان موصففوف فالصفففة تتبففع (( عبدنا )) ةيعني : الشيخ

الموصوف ، تكون منصوبة باللف نيابة عن الفتحة . طيب.
اا فالةيد ليس جمع ةيد".  أي القوة  : "قال المؤلف(( ذا اليد ))    إذ

اا اع ةيفبيع بيعف اا ونظيره ففي التصفرةيف ب بل هي مفرد مصدر آد, ةيئيد, أةيد
اا الةيففد القففوة ال ، ونال ل نال ةينال ليست كإةياها . طيففب إذ وكال ةيكيل كي

ةد ))ونظيرها قوله تعالى ييمم كأ ةب كهمما  كنا يي كن كب كء  كما ذس كتوال  (( ذا أي بقففوة : (( 
اا فففياليد ))  أي القوة في العبادة وةينبغي أن ةيقففال: أي القففوة مطلقفف

العبففادة ولغيففر العبففادة زحففتى فففي ملكففه لنففه قففال فففي هففذه الةيففات :
دد فففي كففل مففا تكففون القففوة فيففه صفففة(( توشددنا ملكه ))  فهو ذو أةي



اا نقول : الةيد الولى أن نجعلها عامة في كل ما (( ذا اليد )) مدح. إذ
تكون القوة فيه صفة مدح لن المقام مقام مدح لداود ولهذا أمففر اللففه

أي القففوة (( ذا اليممد )) نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن ةيذكره ،
اا وةيقففوم نصفففه وةينففام ثلثففه اا وةيفطففر ةيومفف فففي العبففادة كففان ةيصففوم ةيومفف
اا اا وةيفطففر ةيومفف وةيقوم ، خل ص فيها انقلب عن المؤلف كان ةيصففوم ةيومفف
اا هكذا ثبت الحدةيث عفن رسفول اللففه صففلى اا وةيفطر ةيوم صح ةيصوم ةيوم
الله عليه وسلم في قصة عبد الله بففن عمففرو بففن العففا ص وكففان ةيقففوم
نصف الليل وةينام ثلثه وةيقوم سدسه ، هذا عكس ما جا ء في الحففدةيث ،
في الحدةيث كان ةينام نصف الليل وةيقوم ثلثففه وةينففام سدسففه, فالعبففارة
فيها انقلب عن المؤلف. كان عليه الصففلة والسففلم ةينففام نصففف الليففل
ليعطي نفسه زحظها من الرازحة وليجدد نشاطه لن فففي النففوم فائففدتين

للجسم : 
الفائدة الولى : قطع التعب السابق والستراح منه كما قال الله تعالى

دتا )):  كبا بسمم يم  بك كم يو كنمم كنمما  يل كع كج كتو اا لمففا زحصففل مففن9[النبففأ:((  ] أي قطعفف
المشقة والتعب واستعداد الجسم للقوة في المسففتقبل. ولهففذا إذا نففام
اا طيففب. فكففان ةينففام ده للنوم ثم قام وجد نفسه نشيط النسان وهو مشت
نصف الليل وةيقوم ثلثه وةينام سدسه لجل أن ةيعطي نفسه رازحتهففا مففن
تعب قيام الليل وهكذا كان الرسول عليه الصلة والسلم ةيفعل فكان ل
تلفيه السحر إل نائما عليه الصلة والسلم ةيعني لغالب أزحيانه صلى الله

الجملففة (( إنمه أتواب )) عليففه وسففلم ةينففام فففي آخففر الليففل. ةيقففول :
استئنافية لبيان زحال داود أنه قوي وأنه رجاع إلى الله سبحانه وتعالى ،
رجاع إلى الله كلما زحدثته نفسه بالكسل عاد فنشط، كلمففا زحصففل منففه
زلة عاد فتاب إلى الله عز وجل ، والواب صيغة مبالغة مففن آب ةيففؤوب
بب وصيغة المبالغففة أواب قففال المؤلففف : " رجففاع إلففى واسم الفاعل آةي

مرضات الله " .
بهثم ذكر الله تعالى ما من به عليه فقال :  كع كم كل  كبا ةج يل كنا ا ير ذخ كس ذنا  ةإ  )) 

كن ))  يح جب كس أي ذللناهففا واللففه (( إنمما سممخرنا الجبممال )) بتسففبيحه.بي
سبحانه وتعالى ةيذل لففه كففل شففي ء. فسففخر لففه الجبففال أي ذللهففا زحففتى
اا وهففذا التسففخير اا مطلق تسبح بتسبيح داود وهي أي الجبال تسبح تسبيح
اا كما أمفرت أن تسفبح مفع داود عليفه الصفلة اا خاص العام وتسبح تسبيح
اا كمففا قففال اللففه تعففالى : اا مطلقفف اا عامفف والسلم وإل فهي تسففبح تسففبيح
ين ةمم ين  ةإ كتو ذن  ةهم ةفي ين  كمم كتو بض  ير ل

ك كتوا بع  يب ذسم بت ال كوا كم ذسم به ال كل بح  جب كس بت  ))



ةه )) ةد يم كح ةب بح  جب كس بي ذال  ةإ ةء  يي  (( إن من] معنففاه ةيففا خالففد44[السرا ء:كش
أي ما من شففي ء إل ةيسففبح بحمففدهشيء إال يسبح بحمده )) "ان" 

درا )).  بفممو كغ دممما  ةلي كح كن  ككا به  ذن ةإ يم  به كح ةبي يس كت كن  بهو كق يف كت ين ال  ةك كل كتو أمففا(( 
التسبيح الذي سخر الله الجبال عليه مع داود فهو تسبيح خا ص.

أي مع (( معه )) جمع جبل وهو معروف(( إنا سخرنا الجبال ))   
جي )) داود ةيسففففبحن بتسففففبيحه ةشممم كع يل ةبا وقففففت صففففلة العشففففا ء (( 

ةق ))  كرا يشممم ةل كتوا  (( يسمممبحنوقفففت الضفففحى ، طيفففب قفففوله :(( 
البا ء عنا ظرفية بمعنى في ، لكن ةيظهر والله أعلم أنه إذابالعشي )) 

أرةيد بالظرفية استيعاب الوقت أتي بدل في بالبا ء لن البففا ء تففدل علففى
 (( توليطوفمموا بممالبيت ))الستيعاب والزحاطة كما في قوله تعالى :

ينوكمففا قففال : كأ ةه  ييمم كل كع كح  كنمما بج كفل  كر  كممم كت يع ةتو ا كأ كت  ييمم كب يل ذج ا كحمم ين  كم كف  )) 
كممما )) ةه ةب كف  ذو ذطمم ] ولهففذا ل بففد مففن اسففتيعاب الففبيت158[البقففرة:كي

اا البففا ء هنففا بففالطواف واسففتيعاب مففا بيففن الصفففا والمففروة بالسففعي. إذ
للظرفية لكنهففا جففا ءت مكففان فففي للدللففة علففى السففتيعاب ةيعنففي كففل

 وقففت صففلة العشففا ء " هففذا (( العشي )) "العشي ء وقال المؤلف :
 (( يسممبحنفيففه نظففر والصففحيح أن المففراد بالعشففي آخففر النهففار،

دل ))كما قال تعالى : بالعشي ))  ةصي كأ كتو دة  كر يك بب به  بحو جب كس كتو  فففالمراد(( 
بالعشي آخر النهار وفي زحدةيث أبي هرةيرة المشهور بحدةيث ذي اليففدةين

صلى بنا رسول اللممه صمملى اللممه عليممه توسمملم إحممدىقال : ( 
قال (( توالشراق )) ) ،صلتي العشي يعني الظهر أتو العصر 

: " وقت الضحى " وهففو أن تشففرق الشففمس وةيتنففاهى ضففو ءها ، هنففاك
إشراق وهناك شروق ، وبينهما فرق فالشروق ظهور الشففمس ةيقففال :
شرقت الشمس ةيعني ظهرت ، والشراق ارتفاع الشمس زحففتى ةيصفففو
ضو ءها وتكون بيضا ء. فالشراق معنففاه دخففول الشففمس فففي الشففراق
ور الشفمس ة البيضفا ء والشفروق إةيفش ؟ ظه ةيعني في الضا ءة الكامل
فإذا طلع زحاجب الشمس من المشرق ةيقال له : شروق ، وإذا ارتفعت

 (( يسمبحن بالعشميزحتى زالت زحمرتها أو صفرتها ةيقففال : إشففراق.
اا .توالشراق ))  أي بعد أن ترتفع الشمس وةيحسن ضو ءه

اا     :أفادنففا المؤلففف بقففوله(( الطيممر محشممورة )) وسففخرنا أةيضفف
 (( توسممخرناأن الطير معطوفة على الجبال ،(( توسخرنا الطير )) 

وليسففت معطوفففة علففى (( توسممخرنا الطيممر )) ةيعنففيالجبممال )) 
على أنها مفعول معها ةيعني (( يسبحن)) الضمير المستتر في قوله :



 (( يمما جبممالنعففم كقففوله : (( يسبحن توالطيممر )) قد ةيقول قائل :
فالمؤلف رزحمه الله بتقدةير سخرنا أن الطيففر ،أتوبي معه توالطير )) 

منصففوبة علففى الحففال(( محشورة )) معطوفة على الجبال وقففوله : 
ةيعني و الطير زحال كونها محشورة ، فإذا قال قائفل : لمفاذا ل تجعلونهفا

 صفة للطير ةيا عبد المنان ؟ لماذا ؟
 : .....الطالب
 (( محشورة ))منصوبة وهفففذه (( الطير )) إي وهذه تابعة : الشيخ

 .منصوبة
 : .....الطالب
اا تنازلت الن من كونها واجبة أن تكون زحففال إلففى : الشيخ اا لماذا ؟ إذ إذ

كونها أفضل فلماذا فضلت ؟ 
 : .....الطالب
أفضل ةيعني ما هي بواجبة ، الفضلية ل تففدل علففى الوجففوب ، : الشيخ
 .طيب

معرفففة (( الطير )) و ، نكففرة (( محشورة )) وهنا : ..... الطالب
 .باللف
صحيح أي نعم ، الذي ةيمنع من أن تكون صفة لنها لففم توافففق : الشيخ

 (( توالطير محشورة كل ))الموصوف في التعرةيف كذا ، طيب.    
نعم ةيقول المؤلف : " مجموعة إليه تسبح معه " . طيب. لو قال قائل :

أليست الحال صفة ؟ 
 .صفة نعم : الطالب
(( الطير ))صفة للف  (( محشورة )) طيب ليش ما تقولون : الشيخ

؟ نقول : هي صفة في المعنى ، الحال صفة فففي المعنففى والخففبر خففبر
اا المبتدأ صفة في المعنى وما ةيعرف بففالنعت عنففد النحففوةيين صفففة أةيضفف
لكن ل ةيلزم من الصففة فففي المعنففى أن تكفون صففة لفه فففي اللفففظ .

رجاع إلى طاعته (( له أتواب )) من الجبال والطير(( كل )) قال :" 
اا ةيسمى تنوةين العوض،(( كل بالتسبيح" ، قوله :  )) له هذه منونة تنوةين

كل وبعض تنوةينهما تنوةين العوض وذلك لنه ل بد من إضففافة ولكففن قففد
بل )) ةيحذف المضاف إليه وةيعوض عنففه التنففوةين ، فمثففل التقففدةير (( ك

بدون قطع الضافة كلهم له أي الجبال والطيففر أو كلهففن لنهففا ل تعقففل
،كلهن له اواب فحذف المضاف إليه و عوض عن التنوةين. قال المؤلففف
: " من الجبال والطير " هذه بيان للمضاف إليه ةيعني لهففا تقففدةير كلهففن



رجففاع إلففى طففاعته (( أتواب )) أي الجبال والطير لفه ، لمففن ؟ لففداود.
بالبسبيح وةيحتمل أن ةيكون رجاع بمعنى أن هذه الطيور تذهب وتتعيففش

مففن (( كل )) ثم ترجع لجل أن تأوب معه والسياق ل ةيمنعففه فيكففون
الجبال والطير أواب لداود بمعنى مطيع له و بمعنى آخر بالنسبة للطير

 (( كل لممهأنها ترجع إليه بعد أن تففذهب لتقففوم بقوتهففا ثففم تعففود إليففه
أتواب )) .

" (( شددنا قوةينا ملكه,  "أي : (( توشددنا ملكه )) قال الله تعالى 
أي قوةيناه لن الشد ةيففأتي بمعنففى التقوةيففة قففال اللففه تعففالى :ملكه )) 

ددا )) كدا ةشممم دعا  يب كسممم يم  بك كق يو كفمم كنمما  يي كن كب كتو  أي قوةيفففة بفففدليل قفففوله :(( 
أي بقففوة. فالشففد هنففا بمعنففى القففوة أي(( توالسماء بنيناها بأيد )) 

قوةينا ملكه وتقوةية الملك فسرها المؤلف بقوله بالحرس والجنود وهففذا
ل شك نوع من التقوةية أن ةيكون لدى الملك زحففراس وجنففود ، الحففراس
هم الموالون له والجنود هم التابعون له وإن لم ةيوالوه ولكنهم جنود له
متى أمرهم ائتمروا ، أما الحراس فهم المباشففرون للملففك. فففالله شففد
ملكه بالحراس والجنففود هففذا وجففه مففن شففد الملففك ، شففد ملكففه بقففوة
اا مهمفا كففان عنففده مفن الحففرس السلطان لن السلطان إذا كان ضففعيف
والجنود فإنه ضعيف لكن إذا أعطاه الله القوة والعزةيمة وعدم المبففالة
بأعدائه فهذا شد للملك . ةيوجد ملك عنده آلف مففن الجنففود والحففراس
لكنه ضعيف ةيخاف من ظله ول ةيحمي زحدوده هذا ل شك إنه، وإن كففان
عنده زحراس كثيرون وجنود فإنه ملكه ضعيف لن لغاةية ما ةينفعه الجنود
به أن ةيكونوا مدافعين فقط ،لكن إذا قوى الله ملكه بما عنده من قففوة
العزةيمة والجلد والصبر والتحمل وعففدم المبففالة بالعففدا ء ، صففار زحينئففذ
اا ، أمففا مففن عنففده الجنففود عنده قففوة مهاجمففة ومدافعففة المرةيففن جميعفف
فالغالب أنه ةيحرس لضعفه ول أزحد ةيشك بأن عمر بففن الخطففاب رضففي
اا لكن خلفة ، ومع ذلففك هففل عنففده جنففود الله عنه من أقوى الناس ملك
ةيحرسونه ؟ ل ليس عنده جنود ةيحرسونه بل هو كان ةيجمع الحصبا ء في
المسجد وةيضعه ردا ءه عليها وةينام عليها ليس عنده أزحد ومع ذلففك فقففد
اا علففى كففثرة إةيففش ؟ اا شد الملففك ليففس مقتصففر زحماه الله عز وجل. إذ
الحرس والجنود بل قد ةيكون في الحرس والجنود ما ةيؤدي إلى الضعف
إذا كان النسان ل ةيقففوى إل بففالحرس والجنففود ول ةيتحففرك إل بففالحرس
ال علففى ضففعفه وخففوفه وعففدم أمنففه , لففذلك والجنود فهذا قد ةيكففون دلي
اقتصار المؤلف رزحمه الله على كثرة الحرس والجنود في شد الملك ل



اا و أهم شي ء أن ةيقوى ملكه بما لدةيه من الشخصية شك أنه ضعيف جد
 (( توشمددنا ملكمه ))و قوة العزةيمة وعدم المبففالة بأعففدائه ، قففال :

قوةيناه بالحرس والجنود وكان ةيحرس محرابه كل ليلة ثلثون ألف رجل
ا ء علففى ذلففك فففإن , هذه إسرائيلية بل شك لم تففرد عففن المعصففوم وبنففا
كانت قرةيبة من التصور فإننا ل نصدقها ول نكذبها وإن كانت بعيففدة مففن
التصففور فإننففا إةيففش ؟ نكففذبها ، البعيففد عففن الواقففع الففذي لففم ةيففرد عففن
المعصوم ةيكذب لنه ما فيه خبر ثففابت فففإذا لففم ةيكففن هنففاك خففبر ثففابت
ال أن ةيكون داود عنده ثلثون ألف رجعنا إلى تحكيم العقل فهل ةيعقل مث
كل ليلة ةيحرسون محرابه ثلثون ألف ؟ صعب هذا ، ما أدري كل قففومه
ما ةيجيبون ثلثون ألف ما ةيبلغون ثلثين ألففف علففى كففل زحففال هففذا خففبر
إسرائيلي وأقرب ما ةيكون عندي أنه كذب وأنه إن صح أن عنده ثلثيففن
اا فليكونوا خمسففة عشففرة ومففا أشففبه اا وإن صح أن ةيكون عنده زحرس ألف
ذلك. نعم ثم إنه سيأتينا في القصة الخصففوم الففذةين تسففوروا المحففراب
اا ؟ لنفه إذا كفان ةيحفرس ففي هل ةيتسورون المحراب وزحوله ثلثون ألفف
اا ففي النهار ةيمكن بعشرة آلف فالحاصل أن مثل هذه الليل بثلثين ألف
القصص السرائيلية تكففون عنففدنا علففى ثلثففة أوجففه : مففا شففهد شففرعنا
ببطلنه فهو باطل ، وما شهد شرعنا بصدقه فهو زحق بشهادة شففرعنا ،
اا فإننففا ل وما لم ةيشهد شرعنا بخلفه فإننا نرجع إلى العقل إن كان قرةيب
اا فإننففا نكففذب لن هففذا لمففا انتفففى فيففد نصدق ول نكذب وإن كففان بعيففد
الدليل الشرعي نرجع فيه إلى إةيش ؟ الدليل العقلي فإذا كففان العقلففي

ةيستبعده أبعدناه ، نعم .
(( توشددنا ملكممه توآتينمماه الحكمممة توفصممل الخطمماب ))ةيقول : 

 ،وأتينفففاه (( آتينممماه )) أعطينفففاه وهنفففا ففففرق بيفففن(( آتينممماه )) 
بمعنى أعطيناه وتنصب مفعففولين مففن بففاب كسففا وأتينففاه(( آتيناه )) 

اا ،  ال وازحففد كن ))بمعنففى جئنففاه وتنصففب مفعففو ةعي ةئ كطمما كنمما  يي كت كأ كتمما  كل كقا  ))
جق ))إةيش ؟ جئنا طائعين ، كح يل ةبمما كك  كنا يي كت كأ كتو  جئنففاك بففالحق أمففا آتينففا (( 

بالمد فهي بمعنى أعطى وتنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر.
هنففا نصففبت مفعففولين : المفعففول الول : (( آتيناه الحكمة )) قال :

الهففا ء والثففاني : الحكمففة. ومففا هففي الحكمففة قففال المؤلففف : " النبففوة
والصابة في المور ". النبوة لن النبففوة زحكمففة بل شففك كففل نفبي ففإنه

اا للحكمة قال الله تعففالى :  ينمؤت كممم كتو بء  كشمما كي ين  كممم كة  كممم يك ةح يل ةتي ا يؤ بي  ))
درا )). ةثي كك درا  يي كخ كي  ةت بأتو يد  كق كف كة  كم يك ةح يل كت ا يؤ اابي  الصابة فففي المففور أةيضفف



زحكمة كون النسان ةيوفففق للصففابة فففي المففور مثففل أن ةيكففون ذا رأي
سدةيد فإن هذا ل شففك أنففه زحكمففة ولهففذا ةيقففال : فلن زحكيففم زمففان أي

 قففال :" البيففان(( توفصل الخطمماب ))بإصابته فففي المففور وقففوله : 
 هل المعنى أنه ةيفصل (( فصل الخطاب ))الشافي في كل قصد" ،

الخطاب الصادر من لغيره بمعنى أنه ةيفصل بيففن الخصففوم مففا تخففاطبوا
ةم ))فيففه ؟ كمففا ةيففدل عليففه قففوله :  يصمم كخ يل بأ ا كبمم كن كك  كتمما كأ يل  كهمم كتو  لن(( 

المتخاصمين كل منهما ةيدلي بففإةيش ؟ بحجففة ةيتكلففم وةيقففول ولهففذا قففال
دي تولعملالرسول صففلى اللففه عليففه وسففلم :  ( إنكم تختصممون إلمم

بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي توإنما أقضي
اا بنحو ما أسمع ).  ةيعنففي فصففل الخطففاب(( فصل الخطمماب )) إذ

(( فصمملالحاصففل مففن لغيففره ةيعنففي ةيفصففل فففي خطففاب النففاس أو 
ال أي ذا بيففانالخطاب ))  ةيعني خطابه هففو ةيعنففي أن خطففابه كففان فصفف

وفصازحة ، نقول : المعنيان محتملن. فالةية تحتمففل هففذا وهففذا وهمففا ل
ةيتنافيان فيجب أن تكون الةية محمولة إةيش ؟ عليهففا ، زحففتى إن بعضففهم

قال : إن فصل الخطاب هو قوله : أما بعد. 


